
Jak wspierać  rozwój ruchowy dzieci niepełnosprawnych

intelektualnie

Uniwersalną  zasadą  ortodydaktyki jest zasada gruntownej znajomości dziecka

i przychodzenia mu z racjonalną , specjalistyczną  pomocą . Ocena poziomu rozwoju

dziecka i wytyczenie kierunków pracy nie mogą  być  aktem jednorazowym. Jest to

proces długofalowego działania, wskazany w podstawie programowej…  jako

zadanie szkoły w aspekcie wspierania rozwoju ruchowego dzieci

niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzenie systematycznych ćwiczeń

ruchowych ma tym wię ksze znaczenie, jeśli przyjmujemy, że u wię kszości dzieci

upośledzonych umysłowo stwierdza się  również obniżoną  sprawność  ruchową ,

małą  wydolnośc fizyczną , a nierzadko deficyty w obrę bie narzą du ruchu, bę dą ce

wynikiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub wad wrodzonych.

Jak podaje Zofia Pakuła w artykule pt.: „Terapia ruchem” – korzystny wpływ

aktywności ruchowej widoczny jest w wielu sferach rozwoju dziecka. Odpowiednio

dobrane ćwiczenia wspomagają  rozwój poznawczy dziecka i jego motywację  do

podejmowania coraz to trudniejszych zadań .

W zabawach, grach i we współzawodnictwie ruch jest źródłem przyjemności,

dostarcza satysfakcji, wpływa na samoocenę  i pozwala dziecku uwierzyć  w jego

potencjalne możliwości.

Dziecko od począ tku swojego życia może być  z różnych powodów mało

aktywne, np. na skutek ograniczeń  albo deficytów w sferze ruchowej lub

zahamowania ruchowego.

Dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, niezależnie od

współistnieją cych dysfunkcji ruchowych, wydolności fizycznej i dojrzałości

społecznej, ważne jest systematyczne uczestniczenie w zorganizowanych zaję ciach

ruchowych.

Powinny one służyć  – dziecku z niepełnosprawnością  intelektualną  – w realizacji

wielu celów i wspomagać  jego rozwój w sferze ruchowej, poznawczej,

emocjonalnej i społecznej.
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Rozwój dziecka jest procesem niezwykle złożonym, dlatego obok tradycyjnego

toku lekcyjnego zapewnia się  uczniom zaję cia z rewalidacji indywidualnej, które

wspomagają  proces rewalidacyjny dziecka z niepełnosprawnością  intelektualną .

Jedną  z podstawowych form wspomagają cych rozwój ruchowy dzieci

upośledzonych umysłowo, są  organizowane w szkole zaję cia z zakresu gimnastyki

korekcyjnej.

Wielu uczniów trafiają cych do naszej placówki posiada znaczą ce wady

postawy. Uczę szczają  oni na zaję cia specjalistyczne, służą ce korygowaniu wad

postawy i usprawnianiu narzą du ruchu. Praca z tymi dziećmi odbywa się

indywidualnie oraz w małych grupach, w oparciu o specjalistyczną  diagnozę

medyczną .

Przeprowadzone badania pod kierunkiem Instytutu Matki i Dziecka dowiodły,

że prawie co trzecie-czwarte dziecko wymaga pod wzglę dem prawidłowości

statytki ciała zwię kszonej opieki i działań  profilaktyczno-leczniczych, z których

podstawowym jest gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna.

Warto w tym miejscu zaznaczyć , że kompensacja obejmuje zakres działań

profilaktycznych, natomiast korekcja dotyczy przeciwdziałania odchyleniom już

zaistniałym.

Gimnastyka korekcyjna uzyskała podstawę  prawną  do prowadzenia przez szkołę

wydzielonej, obowią zkowej formy zaję ć  dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała

w roku 1973. (Zarz. MOiW z dn. 10 VII 1973 r., które zostało znowelizowane w

roku 1980).

Zarzą dzenia te stworzyły wię c prawne podstawy systemu szkolnej korektywy.

Prowadzą c zaję cia korekcyjne z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie,

musimy mieć  świadomość  realizacji nadrzę dnego celu placówki specjalnej:

przygotować  jednostkę  niepełnosprawną  intelektualnie do czynnego

funkcjonowania w życiu, na miarę  jego indywidualnych możliwości. Jeżeli dziecko

upośledzone umysłowo ma dodatkowe sprzę żenia w postaci wad postawy oraz

zaburzeń  statyki ciała i ograniczonej sprawności ruchowej, to musimy skorygować

istnieją ce zaburzenia i wady oraz doprowadzić  do stanu uznanego za prawidłowy,

aby w miarę  mogło samodzielnie funkcjonować  w środowisku.
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Należy wię c, bardzo intensywnie wspierać  rozwój ruchowy dzieci

niepełnosprawnych intelektualnie, gdyż od niego uzależnione jest w bardzo dużym

stopniu samodzielne funkcjonowanie jednostki w dalszym życiu.

Widoczne u dzieci i utrudniają ce im normalne funkcjonowanie – ograniczenia

sprawności układu ruchowego – również niekorzystnie rzutują  na ich

samopoczucie. Bardzo czę sto są  źródłem kompleksów.

Ważną  rolę  w procesie rewalidacji tych dzieci odgrywają  zabawy i gry, które

wpływają  korektywnie na cały aparat ruchowy lub wybrane jego elementy.

Posiadają  również tego typu oddziaływania charakter psychoterapeutyczny, są  one

wyśmienitą  okazją  do potwierdzania możliwości usprawniania własnego

organizmu.

Rozwój ruchowy dzieci upośledzonych umysłowo daje im radość  i sprzyja

nawią zywaniu kontaktów z rówieśnikami lub grupą .

Zaję cia ruchowe z gimnastyki korekcyjnej ułatwiają  swobodę  poruszania się ,

kształtowania zmysłu równowagi, koordynacji ruchowej oraz ogólnej sprawności.

Zaję cia prowadzone w zespołach aktywizują  wiele zmysłów. Dzieci opóźnione

w rozwoju, mają ce utrudniony kontakt z otoczeniem – poprzez formy zabaw i gier

na zaję ciach z gimnastyki korekcyjnej, podnoszą  sprawność  układu ruchowego,

aparatu oddechowego, a nawet zwię ksza się  obję tość  klatki piersiowej.

Aktywność  ruchowa w istotny sposób wpływa na wszechstronny rozwój dziecka

niepełnosprawnego intelektualnie.

W ramach prowadzonych zaję ć  z gimnastyki korekcyjnej, należy stosować

sprawdzone metody, ćwiczenia, indywidualnie dobierać  do każdego  dziecka

z uwzglę dnieniem jego możliwości i potrzeb. Dużą  wartość  posiadają  ćwiczenia

w wodzie i dlatego pożą dane jest korzystanie z basenów, a nawet wód otwartych –

przestrzegają c obowią zują cych zasad i przepisów bezpieczeń stwa i higieny.

Odpowiednio dobrane metody powinne sprzyjać  rozwojowi dziecka w sferze

poznawczej, motorycznej i emocjonalnej.

W szczególności należy do nich zaliczyć  takie jak:

– metoda zabawowo-naśladowcza

– metoda bezpośredniej celowości ruchu – czyli zadaniowa

– metoda ścisła
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– metoda ruchowej ekspresji twórczej.

Zwię zły opis tych metod stosowanych na zaję ciach ruchowych i na korekcyjnych

znajdziemy w poradniku: „Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich” –

M. Koziń ska, K. Wlaźnik.

Metody te przeszły próbę  czasu i zostały zweryfikowane w praktyce – również

mojej, z uczniami upośledzonymi umysłowo. Nie należy zbyt ściśle trzymać  się

przedstawionych tu metod, a raczej twórczo je dopasowywać . Właściwe

prowadzenie zaję ć  gimnastyki korekcyjnej gwarantuje w dużej mierze przemyślana

i dobrze prowadzona dokumentacja w oparciu o specjalistyczną

wielopłaszczyznową  diagnozę .

Reasumują c omawiane zagadnienie, należy podkreślić  niezaprzeczalny fakt, że

efektywny rozwój ruchowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, w szerokim

zakresie efektywnie wpływa na ich samodzielne funkcjonowanie w środowisku na

miarę  ich indywidualnych możliwości.

                                                                     Opracowała mgr Joanna Drwię ga
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